
 
 
 
 
 
 
ANO IV - Nº 135 – 26 DE OUTUBRO
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

PMG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 
APREENSÃO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA

DECRETO Nº 1826 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016
 
ART. 5 - §1º O prazo do proprietário para realizar o resgate do animal de médio e grande porte será de 07 (sete) dias, excluídos o dia
captura;  
§2º Para o resgate do animal apreendido o proprietário deverá apresentar documentos de identidade e comprova
de quitação da multa e eventuais despesas, se for o caso, e ainda assinará o termo de restituição no qual firmará responsabil
afirmação da condição de proprietário, assinado por 02 (duas) testemunhas;
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Jumento pelo de rato apreendido na Rua Valter Quirino dos Santos

26/10/2020 às 10:00h. 
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§1º O prazo do proprietário para realizar o resgate do animal de médio e grande porte será de 07 (sete) dias, excluídos o dia da 

§2º Para o resgate do animal apreendido o proprietário deverá apresentar documentos de identidade e comprovante de residência, prova 
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